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Az ember azt hinn^, hogy mind-
azok, akik hivat^s- vagy hobbi-
szeruen a sz^mitdgdppel foglal- . .

koznak, elsaj^titva valamifele Jr'
sz^mit^stechnlkai szeml^letet

J^^'"^
azt is megtanulj^k, hogy b^rmi- /r-

f6le tev6kenyseg hat^konyabban ^;
folytathato. ha azt a tev6keny-
s^get megfelelo szintu rendszer- %
ben v6gzik, ha a tevekenysdg ^/
kiilonbozo szintu folytatoi egy
\6\ szervezett rendszerben t6j6-

kozddhatnak egym^s munk^j^rdl, ^^^^^^^^^^^^^
kimunkalt teremtenek ^^^^^^^^^^^^^^S'^
informdciok egym^shoz val6 el- ^^^^^^^^^^HHi^^
Juttat^sdra. Sajnosa mindennapi ^^^^^^^^HP^^H
tapasztalatok rendre megcdfolj^k^'^^^^^^^H[^^^^|
ezt az r^'^^^^HBf^^H^I
Nemregiben egy szdmitastechni-^'^^^^Hp^g^^^^^H

szakkor egyik ^>^^H9^f^^^^^^^l
besz^lgettem. Elpanaszolta, ^^^dV// HH|^||^B^^^^^^H
nagyon esetleges a szakkdrok

^VP^ji^H^^^^^^^^I
egymas kozti kapcsoiata, hogy y/'.^^^B^^^^^^^^^^^^
nines informaciojuk egymas mun-// ^^^^^^^^^^S^^^
k^j^rdl. Ot pelddul nagyon 6rde- I//- Vr/^f /t--^^"^^ ^c^<.</'->^

kelne, hogy mit csin^inak a szak-
kdrok m^sutt. Mit lehet egydltaldn csiniini a tanfolyamokon,
s programcser6re, onkepzesre, bar^tkoz^sra fonntartott
klubnapokon kiviil. Ugy gondoija - mondta hogy a szakkori

tagokat nagyon erdekeln^, hogy mi ujs^g a mikrosz^mitdg6-
pek vil^g^ban, de nem talal olyan eidadot, aki mindig napra
k^sz lenne a t^m^ban, mert ki az aki mindig honaprol honapra
rendelkezik a kelio mennyisegu informacibval. Valoszinuleg
senki - ^llapitottuk meg kozosen. De bizony^ra nem lehetetlen

h6napr6l honapra mast es mist taliini aki mert ^ppen most
v6gzett valamifele kutatist, vagy egyszeruen csak r6szt vett

valamilyen jelentos kiiliitison, visiron, tudja, hogy most
eppen mitol doglik a legy. De honnan lehetne megtudni, hogy
mikor, hoL ki a legjobban informilt? Besz^lgetesunkben
idiig jutottunk, a k^rdojelekig. Mondtam, hogy igazdn nem
^rtem a klubokat, legyenek azok mikro. vagy makro klubok,

iskolai vagy muvel6d^si hizak kozoss^gei, hogy miert nem
fognak ossze, mi6rt nem taldlnak valamifele kolcsonos infor-

milhatosigi format. Vilaszoini nem tudtunk egymisnak
a foltett k6rd6sre, s 6n azota is torom a dolgon a fejem. Vajon
mi^rt mennek a dolgok ilyen ,,amat6r" modon nilunk? Mi6rt
nem jut eszukbe a szimitbg^peseknek, hogy osszedobva nemi
p6nzt, folilHtva egy minimilis apparitust, megoldjik a kol-

belulr6l

csbnosen elonyos informdcidcseret ?

Mert, hogy a klubok nagy r6sz6-

ben oriisi az informicioehseg,
s kev6s az 6hseg kielegites^re

szervezett osszejovetel, ezt

bizton dIHtom, megfordultam
mir n^hiny szimit6g6ppel foglal-

koz6 kiskozossegben. Ugyan-
akkor az is biztos, hogy szimos
olyan eloadisra. beszelgetesre

kerul sor az orszig szamit6g6pes
klubjaiban minden hdnapban,
amelynek meghivott vendeg6t

Itfy^mSS^^^Sj^A szivesen fogadnik mdsutt is,

^^^^^^^^^^^^^^^^B s a vend^g
n^J^^^^^^^^^^a legaiibb 3-4 meghivdst. Mi lenne

I^Sj^J^^^^^^^^^H ha egy
^H^n^^^^^^^^B a Mikroklubok vagy
^^^H^2^3^^^^^B magira
^^^^^H^Mj^J^^^B informaciot

^^^^^^^I^M^^^E tdrol, minden be^rkezo ig^nyhez

^^^^^^^^^I^Hj^W visszakeresi, hogy a

^^^^^^^^^^^1^^^ tartalmaz-e^iB^^^^^^^™ meg az eloado megkereseset,
/ry/Z^^^-^y^^^^^y^.^^^^^^^y/^o kozvetiteset is megprobilja.

Oriisi munkirdi van szo persze,

nem beszdive mindazokrol az egy6b ig^nyekrdl, amelyek egy

ilyen apparatus folilHtisa esetdn m6g folmeriilhetnenek. Mert

bizonyira 6rdemes lenne nyilvintartisba venni az egy-egy

szakkorben megoldott szimitistechnikai problemikat is, er-

demes lenne kesziteni egy kozponti szoftverkatalogust is stb.

S26pilmok,mondhatj6kolvas6ink. Valobanszepalmok^svalo-
ban nem ket fill6r kellene a megoldisukhoz. Ugy gondolom
azonbar>, hogy a klubokat fonntarto int6zmenyek. s maguk
a klubtagok is szivesen ildozninak forintokat olyasmire,

aminek munkijukban biztosan hasznit veszik. Most mar csak

az a kerdes, hogy ha a folvazolt elkepzel6s - ha netin nem taial

teljesen siiket fulekre, ha akadnak szakkdrok. amelyek ..be-

szallndnak' a megval6sitasba, hoi. hogyan kezdhetik meg tar-

gyalisaikat egymissal ! ? Bos a BIT-LET nem szervezd iroda.

nines apparatusa sem effele nagy fik kivigisahoz, de mjht

eddig is. ezutin is szivesen ad helyet a kozerdekQ kozlendok-

nek. s ezutan is eszkoze lehet egy-egy otiet megval6sitisanak.

HIszen lapoeskink alakuliskor 1983. okt6ber6ben kdzz6tett

alapelve, most a harmadik evfolyam kezdet6n is viltozatlan :

„A szerkeszt6 az4rt van, hogy a lap olyan legyen amilyenek

az olvasdll"
Angyalosi Lasilo

® Hiroldal - amelyben egy olyan igazi tekn6c6t is bemutatunk. amelynek magyarorsz^gi ..teny^szt^se" :s sz6ba kerult,

@ Programajinlat - M^sol6 a HT-re. amely a g^pi k6du programok m^solis^ra szolg^l.

(J)
Vallatd - ki'napdon a CI 6 - ^tlagoszt^lyzata 4.3 - nagyon j6

!

@ HELP C16 - egy demonstr^ci6s program, amely segft megismerni a CI 6 BASIC-]6nek ijjdonsSgait.

© Posta - egy sajn^latos nyfit lev^llel. amelyben megk^rjuk egyik szerz6nker. hogy a jovoben kerOlje h^zunk t^iM.

^ BIT-LET karicsony - kar^csonyi meglepet6sunk r^szletes felhfvisa.

Q Unicomp 02 - bemutatunk egy berendez^st. amelyet a HT-hez k^szit egy iskolai k6zbss6g.

® Primo - olvas<5ink k^szftettek egy billentyu^brM a g^phez. amely bonyolult. de praktikus!

(J) K4tgSp-nyer5 - 32 utols6 feladat. valamint a m^sodik Primo-nyer(5 p^lyizat nyer6 es6lyesei.
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Minden eddigin^l olcs6bb es elt^rfi elven

muk6d6 optikai adatrogzit(5 elj^r^st dolgoz-

tak ki a jap^n Hitachi c6g fejleszt6i. Az ada-

tokat I6zersug5rral lehet egy lemezre felirni.

kiolvasni. 6s toroini is. Az inform^ci6hordoz6

lemezt a feli'r^skor 6s t6rl6skor kul6nboz6

(300 °C. ill. 150 °C) h6m6rs6kletekre kell

melegfteni.

hatalmas eladatlan k^szletek miatt. Mint a

sajt6nak elmondta: Kelet-Eur6p^ban bizik.

Maxwellt, aki cseh szulet^su, er6s uzleti sz^-

lak fuzik - ahogy a lap (rja - a ..keleti blokk-

hoz". Ily m6don ugy gondolja. hogy sikerul-

nie fog megszerezni a bolg^r 6s a szovjet

piacot. Kulonosen a szovjet piacban bizik, ^
hiszen mint elmondta: komoly t^rgyal^sokat

J
folytatnak a szovjet iskolasz^mit6g6p-prog- ^
ramba val6 bekapcsol6d^sr6l. S a Maxwell

'

^Ital grandi6zusnak min6si'tett szovjet tervek

Sinclair g6pekkel t6rt6n(5 megval6sit^sa va-

Ibban kiurithetn6 a c6g rakt^rait!

^Uj do/og, hogy olvasdink a hirrovat szer-

keszt^s^ben is reszt k^rnek. de nem b^njuk

a do/got. Mindent mi sem olvashawnk,

kuldjenek teh^t m4solaiokat. fordi'tisokat az

Onok ^lial ^rdekesnek tartott cikkekbolf)

Az amenkai szem6lyi sz^mlt6g6pgy^rt^s 61-

vonal^ba tartoz6. a gyors fejl(5d6st p6ldak6nt

szimboliz^l6 APPLE Sz6mft6g6pgy6rt6 c6g

most el(5sz6r vesztes6ggel z^rja az 6vet. ami

n^rom USA-beli gy6ra kozul kett(5nek a be-

z^r6s6t is jelenti. Az Apple probl6m^ja egy-

^Ital^n nem egyedi eset. A sz6mft6g6pek

ir^nti kereslet noveked6si iiteme i6val el-

marad a kor^bbiak mogott. Jelent6s profit-

csokken6st kellett elkonyvelnie p6ld^ul a

Hewlett Packard. IBM. Wang c6geknek is.

Az amenkai IBM c6g bemutatta Sierra n6vre

hallgat6 uj sz^mft6g6p-csaladj^t. a 3090-et.

A csal^d processzora nem tud tobbet az

eddigi csucsmodelln6l. Ujdons^g a 288 Kilo-

byte-os t^r. amely az eddig m6g nem haszn^lt

72 Kilobyte-os t^r tovabbfejleszt6se. Ezekb(5

6pul fel a 64 Megabyte-os kozponti t^r is.

Atviteli sebess6g a maximum 48 csatorn^n

3 Megabyte/m^sodperc. Lehets6ges oper^-

cios rendszerei: MVS/SA. MVS/370. VM-
HIPO. 6s VM/YA SF.

A Qume nevu egyesult allamokbeli c6g 6s a

jap^n Hitachi egyuttmuk6d6s6nek eredm6-

nyek6nt 1986 els6 negyedev6ben uj I6zer-

nyomtatb jelenik meg a picon. A I6zer tech-

nika a Hitachi szak6rtelm6re alapul. A Qume
bejeient6se szerint ez lesz az els6 igazi I6zer-

nyomtat6. hiszen az eddigi term6kek igaz^bbl

a fot6m6sol6si technik6t alkalmazt^k. A be-

jelent6s szerint a nyomtat6 sebess6ge 8 oldal

lesz percenk6nt.

Az egyesult Allamokbeli nemzetkozi kereske-

delemmel 6s iparral foglalkozd miniszt6rium

jelent6se szerint a japAn f6lvezet(5gyArt6k

mintegy 20%-kal cs6kkentett6k befektet6sei-

ket 1985-ben 1984-hez viszonyitva. Az
1985-6S, csokkentett beruh^zAsi szint

2.42 milliard dollar. Ez az osszeg 1986-ra

vArhat6an tovAbb csdkken.

Gordon F. Moore, az Intel Corp. einoke

bejeientette. hogy 24 000 dolgozbjuk kozul

ezret k6nytelenek elbocsAtani az 6vtized

legkomolyabb elektronikai ipari megrAzk6d-

tat^sa miatt. A Santa Clarai c6gn6l ez 6vben

tovAbbi eibocs^t^sok v4rhat6k.

Sz^mitbgepes informAci6s rendszert vezettek

be a Vol^n budapesti. Engels t6ri pAlya-

udvar^n. A rendszer leike egy kis szem6lyi

szAmit6g6p 6s egy hozzAkapcsolt nagyk6p-

erny(5s tv- k6szul6k. A berendez6s segfts6g6vel

az 6rdekl6d(5k informAci6t kaphatnak az

Engels t6rr6l indul6. az oda6rkez(5 vala-

mennyi buszjAratr6l. bele6rtve a b6relt. a

kulfoldi 6s a kuldnj^ratokat is.

Sot

Egy olyan egerket vagy m^s n6ven olyan

robot lYiikroegeret fejiesztettek ki az NS2K-
ban. amelynek a feladata a Iehet6 leggyor-

sabban kijutni egy Iabirintusb6l. A kis szer-

kezet tobbszor pr6b6lkozik Atjutni. mikozben
felt6rk6pezi a labirintus fel6pft6s6t 6s tapasz-

talatait a k6vetkez6 prbbcinAI hasznositja.

Az infravoros 6rz6kel<5kkel ellAtott kis szer-

kezetet els(5sorban 6puletekben I6v6 tisztit6

6s szAllit6 rendszerekben kfv^nj^k haszno-

si'tani.

A jap^n integr^lt Aramkbrok Egyesult Alla-

mokba ir^nyul6 exportja 1985 els6 6t h6-

napjAban 31.8%-kal csokkent az el6z6 6v

hasonl6 id(5szak6hoz k6pest. derul ki az

Egyesult Allamok Gazdas6gi Miniszt6riumA-

nak statisztik^j^bbl. Az export mennyis6ge

379 millib dollar volt. Az Egyesult Allamok

exportja JapAnba 22,2%-kal csokkent.

Egy kedves olvas6nk kuldte be a Sinclair

User n6hAny lapj^nak m^solat^t. Ebb5l tud-

tuk meg, hogy a Sinclair Research uj tulaj-

donosa Robert Maxwell nines k6ts6gbe esve

a megvAsArolt c6g rakt^r^ban fblhalmoz6dott
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A japAn Toshiba c6g olyan robotot fejiesztett

ki. amely k6pes I6tr6n m^szni. Az LCR-1
n6ven nevezett robot percenk6nt n6gym6te-
res sebess6ggel kozel tfzkil6s terhet visz fol

a I6tr4n. Az uj roboteszkoznek els6sorban

atomerfimuvekben. vesz6lyes helyeken tor-

t6n(5 szAII(t4sokn6l vehetik haszn^t.

Az Electronics augusztus 5-i sz^ma elemzi

az Ashton Tate piaci helyzet6t. A szem6lyi

sz4mit6g6peket szoftverrel ell^tbk piaci hely-

7et6t a szaklap a k6vetkez6k6ppen IMja:

O



1 . Lotus Dev. Company 1 9%
2. Apple 10%
3. Ashton Tate 9%
4. Microsoft 8%
5. Multimate Int. Co. 4%
6. Micropro Int. Co. 4%
7. Software Publishing Co. 4%
8. Az osszes tobbi 42%
Az Ashton-Tate jovedelme az adatb^zis-

kezel6 rendszerekb<5l 6s a Framework nevu

integr^lt szoftverterm6kb6l sz^rmazik (70-

30% ar^nyban).

A c6g jovedelme az 1983-beli 20 milli6

doll^rr6l. 1985-re el^ri a 80 milli6 doll^rt.

Ez a neve a Novotrade RT uj sz^mft6g6p-

boltj^nak. A Budapest XIII. kerulet Balzac

u. 35. sz^m alatt ^tadott sz^mi't6g6p-^ru-

h^zban lehet tobbek kozott Commodore
sz^mft6g6peket. perif6ri6kat b^relni. kieg6-

szit(5 egys6geket. dokument^ci6kat. oktatd

6s j^t^kprogramokat. szakkonyveket v^s^-

rolni. Ugyanitt sz^mlt6g6pes szaktan^csadb-

szolg^lat is mukodik. Az alagsorban kialakf-

tott j^t^kteremben ingyenesen pr6b^lhatj^k

ki a vil^gsikert aratott Novotrade j^tdk-

programokat az 6rdekl6d(5k.

A mult h6napban l^ttuk Budapesten ezt az

elm6s kis szerkezetet. amelyr6l annak idej^n

m^r sz6 esett LOGO-val foglalkoz6 fr^sunk-

ban. Ez a teknfic. A tekn(5s. amely nemcsak

a k6perny(5n jelenik meg. hanem I6tezik a

maga anyagi val6s^g^ban. A berendez6shez

kapcsolt vez6rl6be apr6 kis k^rty^kat kell

dugdosni, ezekb6l ^11 ossze a LOGO-prog-

ram. A kis r^szmuveletek azut^n elj^r^sokk^

defini^lhat6k, amelyek szint6n kis muanyag

k^rty^kra kerulnek stb. A kfv^nt mozdulatokat

azut^n a teknfic elv^gzi. s gydnyoruen 6s

pontosan rajzol. A kitun6 j6t6kszer kitOnfi

0

A Tektronix Inc. a tavalyi .,egy-term6kes"

megielen6s6t a mesters6ges intelligencia

piac^n. term6kcsal^dra b(5vitette az id6n.

A Tektronix 4000 sorozat 13 000-15 000

doll^ros 6r^val versenyk6pes ezen a piacon.

Az uj term6kek Motorola 68020 mikro-

processzort haszn^lnak. a 68881 Iebeg6-

pontos processzorral kieg6szitve. A rend-

szerek 1 024x1 024-es felbont^su k6perny6t,

1 Megabyte mem6ri^t, 45 Mega merev-

lemezes h6tt6rt^rat foglalnak magukba. Az

UNIX-szeru oper^ci6s rendszer mag^ba fog-

lalja a Lisp 6s az M Prolog rendszereket.

Negyvenotmilli6 forintos kolts6ggel 6p(tik

uij6 a B6lyi Allami Gazdas^g csirkekeltet6-

j6t. A legkorszerubb. belga gy^rtm^nyu g6-

pekkel felszerelt uzemben hatvan berendez6s

osszesen tobb mint huszonegyezer toj^st

fogad mag^ba egyszerre. A jovfire ^tad^sra

kerul6 g6peket sz^mft6g6ppel fogj^k vez6-

relni.

A v^rosi aut6buszk6zleked6s k6rulm6nyeinek

javlt^s^t. az utasok jobb kiszolg^l5s6t szol-

g6lja Kazanyban. a tat^r ffiv^rosban beveze-

tett sz^mft6g6pes forgalomir^nyi't6 rendszer.

A v6ros kul6nb6z6 pontjain felszerelt kiilon-

leges 6rz6kel6k tov^bbftj^k az inform6ci6t egy

kozponti sz^mi't6g6pnek a buszok 6rkez6s6-

r6\. indul^s5r6L a menetrend betart6s^r6l.

A 'sz^m(t6g6pes rendszert tv-kamer^s disz-

p6cser-!^nc is kieg6sziti.

oktat6szer! A sz^mit^stechnikai gondolko-

d6s alapvet6s6nek elsaj^tittat^s^hoz a leg-

kitun6bb kell6k. Term6szetesen a rajzol6

egys6g megfelel6 sz^mit6g6phez is kapcsol-

hat6. s fgy m^r val6di programok [rhat6k

LOGO-ban hozz^. S hogy ez mi6rt uj?

Nem IS maga a berendez6s az uj. hanem az a

..fules". miszerint t6rgyalnak a berendez6s

magyarorsz^gi gy§rt6s^r6l is. A francia-

magyar sz^mlt^stechnikai vegyes bizotts6g

budapesti rendezv6ny6nek sajt66rtekezlete

ut6n valaki azt is a fulunkbe sugta, hogy a

magyar partner ^Ih't6lag az SZKI lenne.

A hi'rt egyel6re nem er6sitett6k meg.

i

A Digital Equipment Corporation (DEC),

a vil^g m^sodik sz^mjt6g6pgy6rt6ja 1 1 7 mil-

lib dol!6rt fektet be egy sk6ciai f6lvezet(5-

gy6r I6tesi't6s6be. A gy^r a tervek szerint

1988-ban kezdi gy6rtani a k6tr6tegu CMOS
^ramkoroket. A gy^r 400 munk^st fog foglal-

koztatni. A DEC-nek ezt'nki'vul csak

Hudson Dan (USA) van f6lvezet6gy^ra.
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A ,,MASOLO" nevu program alkalmas a HT 1080Z
iskolasz^mit6gdpen futtathat6 g6pi k6du (System
paranccsal betoitheto) programok m^sol^Scird. A ha-

sonl6 c6lu programokkal szemben ei5nye, hogy nem
sziiks^ges ismerni a m^soini kivdnt programnak sem
a nev6t, sem a memdridban val6 elhelyezked^s^t,
a masoISs Igy is elv6gezhet5. Kiilon eidnyk6nt emlft-

het6, hogy a „MASOLO" program a betoltott,

masoini kfvdnt program nev6t, kezdd-, v6g- 6s

indft6cfm6t a k6perny6re kifrja.

A program betSMse
A program g6pbe t6rt6nd beirds^t c6lszeruen az

"EDI" nevQ (assembler-editor) programmal v6gez-
hetjuk el, a budapesti TIT BASIC klub j6voltdb6l

e program az orszSg sok iskoldj^ban megtal^lhatd.
Amikor elk^szultiink a forrdsnyelvi rdsz beir^s^vaL
az A billentyOt lenyomva a program OPTION
k6rd6s6re a C billentyQt lenyomva a NAME k6rd6sre
I'rjuk be, hogy MASOLO, az EXEC ADR k6rd6sre
pedig 42ECH I Kozben a magn6ba helyezzunk ures
kazett^t. 6s 6IHtsuk felv6telre a magndt! A g6pi

JaBonoflKAi

k6dra lefordltott MASOLO program fgy a kazett^ra
keriil. A ,,futty" nem lesz folytonos, de ez nem jelent

probl6m6t sem a felv^tein^l, sem a k^sdbbi betol-

t6sn6l.

A program haszn^/ata

Toltsiik be a SYSTEM parancs seglts6g6vel a

MASOLO programoti A program elinditdsa a / 6s

NEW LINE lenyomas6val eszkoz6lhet6. Helyezzuk
a magndba a m6solni klv6nt g6pi k6du programot 6s

nyomjuk le a magn6 Iej6tsz6s gombj6t. Az L billentyu

lenyom6sakor megindul a g6pi k6du program betol-

tod6se. A jobb felso sarokban a csillagok mQkod6se
a szok6sos (ha a baloldali csiilag helyett C I^that6,

vagy ha ,,bemerevedik" a k6t csiilag, ez hibdra utal).

A bet6lt5d6s elej6n kiir6dik a programn6v, a cimek
viszont csak a sikeres bet6lt6s v6g6n kerulnek ki-

ir6sra. A m6solni kiv6nt programok nem az eredeti

helyukre 6s nem az eredeti form6jukban toltddnek
be a mem6ri6ba, igy nem is futtathatdk ilyenkor.

Az (ires kazett6t a magndba helyezve alHtsuk felv6-

telre a magndt 68 nyomjuk le az S billentyut. A g6pi

k6du program Igy kimentddik a szalagra. A m6solat
ellendrizhetd a V billentyu tenyom6s6val, term6sze-
tesen el5bb a szalagot vissza kell tekercseini a prog-

ram elej6re 6s Iej6tsz6sra kell 6intani a magndt.
Ez tulajdonk6ppen a BASlC-b6l ismert CLOAD?
megfeieldje, kul6nbs6g mindossze annyi, hogy
a hib6t a jobb felso sarokban I6v5 baloldali csiliag

C-re v6ltoz6sa jelzi.

Ha a B billentyQt nyomjuk le a BASIC-be, ha az M
billentyOt, monitorba (12710-es cfm) keriil a sz6-

mit6g6p.

A program haszn6lat6hoz sok sikert kiy6nok!

Hajdu Jinos

t

Barme/y program bonyolultsaga

addig fokozodik,

amig tul nem nd

programozdja kepessegein !

(Murphy torvenykonyve)

SliMiTiSHCNNimi MtlliKltl NOytMKR



H A t) I. n r - r< 0 B R 0 M

1 r;^7ITETTF
1984. 1 . IB

PARANCSai' I < L J OAD •

(B) AVE
(V)EKIFV
<M)nNiTnn •

<B>AG1C

ORB 42ECH
CLS: rou .1 C9H 1 KEPERNYOTORLES RUTIN
pRirn I F.CHI *2B«7H I KIIRATAU l-EF-ERNYORI

18 MPF: EOU 21 2H ; MOTOR BO APCSOl Af.

19 n* It CPU IF8M I MOTOR »• n APrOOLA^.

29 svriCPFi con 29611 t BYNCRONJtl BEOLVASAli

21 svNn ii EQU ?e7M : SVNCRONJEL k I IRAS

Vll.l.i EQU 22t:H I C?;iLlAG VILLOOr«TAS
BVTrCt EOU 73f.H : PVTt BE0LVA5AC

24 BYTKl

:

EOLJ 264H J BVTE ¥ I IRAS

2fi 42€T. CDCWl I'FZDi CALL CLP
r6 •l2Ef 210044 LD ML.SZl
.7 42F? CDA7rn r.ALl PRINT
:9 42F5 ?1 7E44 LD HL.sza
: 47r0 CUA72a CALL PRINT

BILL. RUTIN HIVAS
7.0 42rB CD490fil OH CALL 49H 1

".
1 42FE CP "B"

43O0 CAD643 JP Z.SKUr : LIGRAS SAVE RIITINRA

475fil^ FE4C CP "L"
-.4 43B5 281 1 JR r.imir j U6RAS LOAD RUTINRA

:5 43CI7 Fli41> CP "U"
IJGRAS BAG 1 CUE74 4:ja9 CACC0i .IP Z.6nCM 1

'.; 4 J0C FE4D cr-- "M"

'd 430E CAA631 JP Z.31A^t LH3RAS MONITORRA

39 431 1 f E5& CP "V-
UORAS A VERIFY RUTIN!40 4313 CA4344 JP Z.VRUT 1

41 4316 ior3 JR Bl

42 I

4? 4510 CDC9ai L

44 431B 218044
4?. 43 IE CDA770
46 4321 217E44
47 4724 CDA728
43 432 7 219A44
49 432A LDA728
50 432D 5E01
51 4 7.:F CD 1202
rr.L- 4332 11C63C
53 4335 21C644
54 4338 CD9602
'-."j 433B CDF943 I

56 433b rE55
57 4340 20F9
riS 4342 0606
59 4344 CDF 943 I

60 4::47 12
f,l 4348 13
62 4349 10F9
63 43413 1E01
64 434D CDF 943 I

65 4350 FE78
66 4352 20rB
C./ 4354 FF3r
Ob 4 5
69 435B CD2C02
70 435B IC
71 435C CDF943
72 435F 4/
7- 4 360 0E0O
74 4362 CDF943
75 4365 CDF943
76 4368 CDF943 (

77 436B 10FB
78 4 56D 41
79 436F CDrV43
80 4 371 BB
81 4372 28D9
82 4374 3E43 I

83 4376 323C3C
84 4379 CDreOl
en 43/C C3Ff=i42

86 4 37F CPF943 I

0/ 4382 327944
88 4385 CDF 94

3

8t? 4388 327844
90 438B 227A44
91 438F CDF BO

1

92 4391 D5
93 4392 ED5BE:140
94 4396 AF
95 4397 EB
96 4398 EDS

7

P7 439A FA3A44
98 439D 11C644
9^^ 4 flAO 2A7A44
100 43A3 Af

101 43A4 FI»'j2

102 43A6 227C44
lO: 43A9 EDr.W:F44
104 4"'AD 19

105 4.'.AL LI

106 4 3AF 1600
107 4:B1 AF
!08 43B2 06Or.

109 4-b4 ED52
! 10 43B6 10FC
I I I 43B8 I 10600
112 4:.PB ED32
1 13 4 VtU CDD243
114 4^0 22 7644
I 15 a^r-t 2ACF41
I I

••, i-;/. i:l"iD243

1 1 1
. -444

CAI L CUB
ID HL.SZl
CALL PRINT
LD HL.SZ0
CALL PRINT
LD ML.SZL
CALL PRINT
LD A, 1

CALl MBC
LD DE.3Cr6M» KEPERNYCMUM <NEV>

1 .T*lLD
CALL SYNCBE
CALL READ
CP 55H
JR N/,LR2
ID B.6
CALL READ
LD <DE>,A
INC Dt
DJN7 LR5
LD E.l
CALL READ
CP 78H
JR Z.LR3
CP 3CH
JR N<'.LR4
CALL VI LL
INC E
CALL RFAD
LD B.A
LD CO
CALL READ
CALL READ
CAll READ
DJN7 I R6
LD B,C
CALL READ

J SYSTEM SZALAR-"

] NCVHOSSZ
t NEV BEOl.VASAS
I NEV KEPERNVORE

E= Bl DI'KSZAMLAin

BLOKKEZDET JEL

?

J BLOKKSZAM NO

B-BE BLOkKMOSSZ
ELI .OSSZ.NULLAZAS

t Bl IM I BEOLV.^TAR.

I B BE ELL. 08SZ.

CP
2.LR4
A."C"

I ELL. OSSZ. JO^

I ELL.
A

OSSZ. HIBA
• HF.LYETT

JR
LD
LD <3r3EH) ,A»
CALL 1*1
JP BO
CA* I READ
I C. <ClM-»52 .Aj

CALL READ
LD <CIM*4>.A|
LD (Pn.HLi PR. VEGETEITCSZ
CALL MKT
PUSH Dt t MFMORIA MEGTEl T"?

IND. CIM I 0 IJ,

IND. CIM Ml B.

DE.(4eBlHt: RAM VEGt
A
DE.HL
HL.DE I RAM MEG TEL T ">

M.TFL

1

DE.T+1 I

l« . <P1 )

I

LD
AOR
EX
9BC
JP
LD
I D
XOR
KBC
LD
LD
ADD
POf
LD
XOR
LO
SBC
DJNZ LR7
LD DE.6

lAROLO FICJE
TAROLO VEGt

m .DE t HOSS7 » If,?AMI TAS
<HT) .ML
DE.(T*IO>i BETCMT. CIM
Ml .OF
Df : PC - ru D4 ( S7AM
D.0 i

A
B.5
Ml .DF.

r-EJMOssz B»i>»or»riu
VERTIM f.FAMITAr.

?V SZOR ISMCTH
NE\.'M0KS7

SPr
TAI I

CAI I

I D

IK .OE
I tiRD

^44

M EF. I Ci.ERE

(CIMfr< .Ml I ELTAROl
Ml , (T» 10) J FF/DOf-lM IB.

rCIRD » M EE L CSERI
rr.l«>,HL« El lARQI.
fiJIlT » MFXA-^AST! I U 1

t.a 43D2 />:

1.1 4 303 61

1. 2 43D4 67
.23 43D5 C9
•.24

1 4 ? 1

B

I i>. 4 *C'^ CDAV.'U rPiru

izr7 43Dr c riir«r f../J I MUf : MAr.iK) Li:

L;i8 4r.Dr CD8702 CALL SYNCI^ I J 0 M + . Ill

i;V 4>£2 21C644 1 D Ifl .T4l 1 rr-. rariM n riF.'r

1 W 43E5 EDriD7A44 LD DE. 0>1) » PR. TAROLO VFOf

131 43E9 7F LD H. <tU 1 1 1 pvrF Ai y iJBA

1 J2 43EA CD4i40 J CALL pvn 1 » l-IVITFl MAGNWr^

1 '."S 4 :x I> 2 INr ML t TAROLOL IM IKi' 'r ' ^

1 <4 43CF E'^ PUSH HI 1 ELMFNTfS

1 ",T» 43CF DT R^T ItiM : HI ' HL Dt

1 Zt, 43F 0 E

1

POP ML

137 4"^F 1 -Utf <> IF. L . 32 t \U\ flT»«. !. ' '

138 43F3 CPTBOI PAI 1 Ml I I MAGNO 1 T

13*; ^7s *. r'-F".'! IP r\f

. JO

FVF AP t LiiLL iti IbE 1 l:LL>l.VAS 1 lt> It Ui

] 4 2 43FC 77 LO (HL ) .A t ELTAROL

1 4 43FD 23 INT ML

144 43rE F5 PlISM AF
ELL. .nr;r,z.S2AM(TA'14% 43FF 81 ADD A.r t

146 4400 4F LD C-A

J 4 7 440 1 PI POP AF

148 4402 C9 RET

150 440J- 1 17444 LD DE.CIM ; CIM7AR0LO

151 440^, 21063D LD ML .^D06H| l-EPERNYO

152 4 409 0603 LD
153 440B OE02 CRin 1 X LD C?
154 440D lA CRUr2: LP A.<DE< t MCXA BE

155 440E: F5 Ptlfai AF 1 H.MENTI

156 44Wr C6F0 AND OFOfI : FLLSO 4 PI t nf\SI\

15 7 4411 OF RRCA I BEFORr.ATAS A7 Al '
>

158 4412 OF RRCA ; a n 11 BF

1 59 44 1
''^ Of RRCA

160 4414 OF RRCA
161 4415 '7D?r44 CALl ASL

162 4418 7 7 LD (HL) .A 1 1 I lU

INC HL

1^4 44^^ p] POP AF

165 44 IE' E60F AND OFIt J Al Sn 4 BIT MASn
166 44 I D CD3244 CALL ASC

167 4420 77 1 r> <HL> .A J 1 I IR

INC DE

169 4422 23 INF ML

170 4423 OD DFC C
LD A.C

172 4425 B7 OR A

173 4426 20E5 JR NZ,CRl»T2l 2 S2ER ISMETEL

174 4428 3E48 LD A . "H" 1 H-T SIIR

175 442A 77 LD <HL) .A

1 76 442B 7D LD A.L

177 442C: C63C ADD A.60 ( 1 fJVETKFZn SOT<

1 78 442E 6F LP L,A
179 442F 1 0DA DJN7 CRUTl 1 3 S/OR ISMETFl

180 44 31 C9 RCT

IBl 4432 C630 ABCi ADD A,30M 1 ASCII ^OD KEPZF^

182 4434 FE3A CF- 3AH

183 4436 D8 RET C ; HA 0 9. VIBSZA

184 4437 C607 ADD A. 7 J HA A F, 7-ET H07.

185 4439 C9 RET
186 443A 2IBE44 TEL 1

1

LD HL.liil 1 OM' ' K I I RATAS

187 4 4 3D CDA728 CALL PRINT

188 4440 C3F542 JP BO

190 4443 21BA44 vmiTi LD ML ,SZV J VERIFY RUTIN

191 4446 CDA728 CALL F-R-INT

192 4449 3E01 I D A. 1

193 444P ED4B7C44 LD PC , I MT > » TAROLO VEGE

194 444F 21C644 I D HL.T4^1 1 TAROLO ELEJE

195 4452 CD1202 CAI L MBE
196 4455 CD9602 CALL sync:BE

197 4458 CD3502 VI: CALL BYTBE ; 1 BYTE BE

198 445B 57 LD D,A : A D

199 445C FE3r CP 3CH J BLOKK-'

200 445F 2003 JR NZ.V3
201 4460 CD2C02 CM.I VILL
202 4463 7E V3i LD A. <Hl 1 i At -RAM

20 3 4464 BA CP D » HEl YFS"

204 4463 C2744^. JP NZ.MIBAt MA NEM. MIBARA

205 446B 2 3 INC la

206 4469 OB DEC BC
207 446A 79 LD A.C
208 446B B0 OR B

209 446C 20CA JR NZ,V1 1 VEGEV

210 446E CDF801 CALL r» I

211 4471 r':F542 JP BO
212
21? 4474 0OO0OOO0 ClMi DP O.O.U.O.0.0
21 ^ 4478 eeeo
::^14 447A 0000 PI : DM 0

215 44 7C 0000 MTs DW 0

216 447E 2300 SZ0: DB 23M . 0

217 4480 1C1F4D41 S71I DB ICM, IFH. ••MASOl 0" . 13

217 4484 534F4r4r
217 4400 OD
218 4409 42592O20 DP 84. I. 10. ".13,0

218 448D 484A2E38
218 4491 342E312E
218 4495 31302E0P
219 449'y 00
219 449A 204r0D4t SZL

:

219 44 9E 4556203A
219 44A2 0D4B45'=.A

rf 44A6 443A
220 44AB 0D56454 7

220 44AC 203AaD4'".'

220 44H0 4E4420-.A
220 44B 4 0D0O
221 44B6 20530PfW ^.Hii

222 44BA 2O56OD1.10 S-.".'j

223 44BL :^4F4D. t ' .i T :

223 44C2 210DOO
224 44r:5 00 t

225

I
" . I 3. "NFV I " . I

• . "KEZDi

"

-VLB : - . 13. • INL

V". 1 '..0

DP P
END

Aoc: 4432 BYT PL 0235 nvir I 0264 B0 42F'

Bl 42FB CLS OIL"? CRUT 4403 CRUT 1 440B

nRLJT2 440U CIM 44 7 1 FORD 4-^d:' MlPA 4J74

HT 447r. KEZn 42EC I.RUT 4.3lr^ LR2 43T.P

I R5 4344 1 R4 434D 1 r/. 4^.68 LR3 4r7F

t R7 43B4 MBC 0212 Ml 1 OlFO riMNI 28A/

Fl 447A REAP 43r9 svNtiir 0296 c..Nri « 02P^

';ru r 47D6 43r;'V 447E ^21 1 4UCI

449A S7n 44P'> 44PA 5/ T 14T:|

:ri 1 443A
446"

VlLl 02-'f •••RLI

T

V44- .'1 •I
•»• .L
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Bajban van a Vallatd rovat egy ideje: ugy
tunik. mintha nem lenne mit s/allatni. Nin-

csenek a piacon uj. mindent megaonto fan-

tasztikus g^pcsod^k. amelyek egy csapasra

meghdditj^k a vil^goi, amelyekbdl hoz-

z^nk /s eljut annyi. hogy m^r Memes egyen
vallatni. A nagy hirrel beharangozott gep-
csodak csa/dd^st okoznak igaz, nem a tud^-

sukkal - csak a piaci sikerrel. Elcsendesedett

a mikroszMtdgdpek neh^ny evig meg-
lehetdsen hangos piaca. alig lezengenek a

v^s^rldk. az ismen nagy cegek nem fejlesz-

tenek uj g^pekei s6t, van. amelyik feladta:

v^llalia a sajM megszuntet^set. HM persze

nines vege mindennek. Csak eppen az az

Mtor^s. ami neh^ny evvel ezeldtt tdrt6nt.

gyakorlatilag teh'tette a piacol es egyel6re

olyan nagymeretu eldrelep^s nem tortdnt.

hogy a meglevd gdpparkot lecser^ljek az

eg^sz vil^gon. Csendes. de megblzhatd fej-

/ddds persze van: jobbak az uj gepek. 16bbet
tudnak kisebbek. olcsdbbak, de nem any-

nyivaf

.

A Commodore c6g a C 64-es 6ri^si sikere

ut^n tobbir^nyu fejiesztdsbe fogott. Betort

a professzionSlis piacra a komolyabb g^pei-

vel, nem is kis sikerrel. ^s kozben tervezte a

C 64-es ulbdj^t. egy eg^sz g6pcsal^dot. amit

tobb verzi6ban kisebb 6s nagyobb mem6ri^-

val. dr^g^bb 6s olcs6bb kivitelber^ is piacra

dobott. Osszehasorilft^sk6ppen kozoljuk a

csal^d tagjainak ..szem61yi adatait". kulonos

ismertet6jeleit (az els<5 oszlopban a j6l is-

mert C 64-es adatai).

TULAJDON- GtPTlPUS
SAG

C64 C16 C116 C + 4 C 232

Basic verzid 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5

Fennmarad6
szabad me-
mdriateriilet 38 K 12 K 12 K 62 K 32 K

Kivitel ismert ugyanaz olcs6bb, gu-
mint a C 64 mi billentyu-

zet. kisebb
m^ret

Az Uj g6pcsal6d lassan egy 6ve piacon van,

Nyugat-Eur6p6ban az olcs6bb. kisebb uzle-

tek kirakat^ban szinte csak ezekkel lehet ta-

l^lkozni. Az igaz^n rem6lt uzleii siker azon-

ban m6gis eimaradt. Vallat6nkban arra is

kiv^ncsiak voltunk. vajon mi6rt? Lehet-e a

g6p tulajdons^gaival magyar^zni a siker el-

marad^s^t? Ebb6l a g6pcsai^db6l haz^nkba

legnagyobb sz^mban a C16-os kerult. De

van m6g egy t6ny is. ami indokoija, hogy ezt

a g6pet vallattuk. Az iskol^k sz^mit6g6p-

ell^t^sa nyilv^nval6an nem oldhatd meg egy-

szer 6s mindenkorra. Egy p^ly^zatot meg-

nyert a HT iskolasz6mft6g6p. n6h^ny 6vre

a 116-n^i azonos a

alig na- +4-el

gyobb, de
mozg6, a

C 64-n^i jobb
billentyuzet

teh^t eld6lt hogy a sulik ehhez a g6phez

luthatnak a legkonnyebben. Azonban mm-
den konstrukci6 oregszik. a sz^mi't6g6pes fej-

I6d6s ugyan lelassul, de nem ^llt meg. igy

ism6t donteni kell: mi legyen a jov(5ben az

iskol^kban? Hfremk ellentmond6ak - van-

nak. akik ugy tudj^k. hogy m6r dontottek

az illet6kesek. m6g ebben az 6vben nagy

mennyis6gu C 16-os g6pet kapnak az isko-

l^k. M^sok azt mondj^k. m6g nem dontot-

tek. de a k6zelj6v6ben egy nagyobb adag

C 16-os kerul a sulikba. Ak^r a dont6s el6tt

vagyunk. ak^r ut^na - indokolt, hogy meg-
ismerkedjunk a g6ppel.
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Gy^ri adatok

:

Ar: nyugaton kb. 200 DM-t6l
itthon 1 5-27 ezer forint magnetofon n^lkul.

Mem6na m^rete: 16 kbyte RAM

Csatlakozisi lehot6s6gek: szinte minden.

magn6 (speci^lis). floppy disk meghajtb.

joystick, szines tv k6szul6k, nyomtatd stb.

M6ret: 400x210x70 mm

Suly: 1.6 kg

KfNRENDSZER

A - m^r mondhatjuk - r6ges-r6gen kidolgo-

zott kfnrendszerunk itt is bev^lt. csak a szo-

k^sos kieg6szft6stke!lett tennunk: ugy tunik.

hogy ma m^r minden g6pn^l l^nyeges szem-

pont a programell^totts^g. teh^t az. hogy a

piacon k^szen mennyi program kaphat6 az

adott g^phez. fgy +2-es kink^nt ezt is osz-

t^lyoztuk.

1 kin: 4,4

^^^/t ^ T6ved6sek elkeriil^se v6-

^^^B^^gett. inkvizitoraink nem a

kulfoldi ^rat oszt^lyozt^k.^ ^r^KF hanem igenis az itthonit!

Ilyen m^g nem volt! Igaz.

hozz^ kell tenni. hogy n6h5-

nyan m^r j6l ^rtesultekk^nt

azt is tudj^k, hogy az isko-

l^k mennyi^rt fogj^k kapni ezt a g^pet (^lli-

t6lag 9500 Ft). 6s 6k ezt az ^rat oszt^lyozt^k.

Ez mes6s. m^r-m^r vil^gszi'nvonalu ^r. ku-

lonosen. ha a Pnmo majdnem dupla. 6s a

HT tobb mint h^romszoros 6r^ra gondolunk.

Pedig hM... De a kereskedelemben mag^n-

szem6lyek r6sz6re is el6rhet6 g6pek sem tul-

zottan dr^g^k. amib<5l ugy tunik. hogy a hazai

sz^mit6g6p-kereskedelem k^zben tart6i (pi.:

BAV. OFOT^RT. Foto-Elektronik) is r^jot-

tek. iii^r nem lehet azzal a szorzbval sz^molni

a g^pek ^r6t. mint 6vekkel ezel(5tt. Vajha ez

el6bb megtort^nhetett volna. . A teljes k6p-

hez az6rt hozz^ kell tennunk. hogy inkvizi-

toraink term^szetesen nem el^gedettek az

^rral. ^Ital^ban fgy fogalmaznak: a g6p tud5-

s^hoz k^pest megfelel<5 az 5ra, de a nyu-

gati ^rhoz k^pest m6g fgy is ar^nytalan.

2. kin: perif6ri^k: 3,6

Nem valami f^nyes osz-

t^lyzat, de megvan az oka.

^/W^^^^A g^phez szinte minden-

/jli --^B^ f6le csatlakoz^si Iehetds6g

van (kiv6tel RS 232). ez

alapj^n teh^t ak^r jelest is

kaphatott volna. Csakhogy
' semmi sem szabv^nyos raj-

ta! No j6. v6gul is a Commodore-n^l azt is

megszoktuk, hogy semmi sem szabv^nyos,

m6g a magn6 sem. Amde a C 16-os csatla-

koz^si Iehet6s6gei m6g a C 64-es m^r el-

terjedt berendez6seivel sem osszekapcsol-

hat(3k (pi. magn6. joystick). De m6g ez is

6rthet(5 lenne. ha valami u], eddig nem volt.

rettent6en modern kieg6szit6 berendez6st

fejiesztettek volna ki. Err6l azonban sz(3

smcs. 6s ez6rt s6rt6dtek meg inkvizftoraink.

hiszen a magn6 vagy a joystick szinte semmi
m^sban nem kulonbozik az el6dj6t6l. csak a

csatlakoz6 m6ret6ben. Ez pedig m^r nem
fejleszt6s. hanem uzletpolitika. A t6ny teh^t

a kovetkez6: a C 64-es-hez kifejiesztett

floppy 6s nyomtat6 6talakft6s n6lkul bedug-
hat6 a C 16-osba (6s az6rt valljuk meg. ez a

fontosabb), a magnetofon uj csatlakoz6val 6s

uj felfr6si form^tummal. sebess6ggel ren-

deikezik. ebb(5l tehM felt6tlen uj kell. a

joysticknek csak a csatlakoz6ja v^ltozott.

3. kin: k6perny6kezel6s 4,7

Csak mutat6ban n6h^ny
^funkci6. ami magyar^zza a

i6 oszt6lyzatot: ablakrajzo-

l^si Iehet6s6g. 121 kulon-

b6z(5 szfn, szfner6ss6g-6l-

Ift^s. flash - azaz villog6si

Iehet(5s6g. finomgrafika -

egysz6val I6nyegesen mo-
dernebb. tobbet tud. mint az elfidje. Tobben
^Ilftj6k. hogy programoz6sa igen egyszeru.

n6h6nyan pedig ugy 6rzik, kiss6 bonyolult.

Ami nyilv6nval6an a h5tr6nya, hogy nincsen

..sprite" technika, teh6t 6bramozgat5si. nagyf-

t6si Iehet(5s6g. 6s a grafika az amugy sem
tul nagy mem6ri5b6l tul sokai vesz el. Tai6n

ezek az okok indokolj6k. hogy nem jelest

kapott.

4. kin: hang 4,1

^^glf ^ K6t hanggener^tor van a

^p|^E^^ g6pDe^, amelyb6l az egyik

J^^^^^^^ ^tv^lthat6 zajgener6torr6.
"-^K^ Ebb(5l nyilv^nval6. hogy le-

het6s6gei gyeng6bbek.
mint 3 C 64-es6. Ezzel

, - - azonban nem el6gedetlenek

az inkvizftorok. mert prog-

ramoz^sa egyszeru. konnyen kezelhet6.

A hang tfpusa nem v6ltoztathat6. csak

n6gysz6gjelet tud gener^lni. Egysz6val sokat

nem tud. de sokaknak ez el6g is.

5. kin : kazettis t^roi^s 3,9

Ebben a kfnban a t^rol6s

rmegbizhat6s^g6t szoktuk

Jj/^^^^r^ oszt6lyozni. A C 16-osn6i

^1 ^k~^^r jogos lenne a lemezes t6-

rol^sr6l is besz6lni. azonban
inkvizitoraink tobbs6g6nek
err6l nines tapasztalata. (gy

' * maradtunk a magnetofon-

n^l. Amit hib^nak lehet felfogm az a t^rol^s

gyorsas^ga. pontosabban fogalmazva lassu-

s6ga. A kazett^s t^rol6s lassabb a megszokott

m6dszerekn6i. 6s el6dj6n6l is. Hib^ja. hogy

semmilyen m6don nem jelzi a kezel6vel azt.

ha a szalagon megtal^lta a k6rt adatokat.

A megbfzhat6s6ggal kapcsolatban megosz-

lanak a v6lem6nyek, tobbeknek m6g soha-

sem hib^zott, m^sok viszont eleve tobbszbr

tesznek el mindent rossz tapasztala'taik'ala'p-

j^n. Itt frta egyik inkvizftorunk, hogy a ka-

zett^s t^rol^s sokszor m6g onmag6val sem
kompatibilis.

6. kin: g6pi k6du programozis lehetO-

s«ge 4,6

^ Az oszt6lyzat igen j6. tul

^sok magyar6zatra nines

J!/^^^^^ szuks6g hozz6. BASIC-b<5l

^1 S-^^ hfvhat6 monitor funkcibvai

rendelkezik. amivel inkvizf-

toraink el6gedettek. A mo-
nitorb6l lehet programot

menteni. 6s behfvni, fgy 16-

nyeg6ben mmdazt tudja. amit egy ilyen

szintu g6pnek tudnia kell.

7. kin: megbizhat6s^g 4,7

gen j6 oszt^lyzat ahhoz
^ k6pest, hogy inkvizftoraink

^jamm^^ kozul tobben m6r majdnem

fl-^^r 6ve nyuzz6k a saj6tju-

kat. Szinte mindenki emlf-

tette. hogy a t6pegys6g
melegszik. de azonnal hoz-

• ' z6 is tett6k. hogy annyira

az6rt nem. mint a C 64-es6. Egy inkvizftorunk

tapasztalta ugy. hogy huzamosabb haszn6-

lat ut^n egy kicsit ..6lmos" a g6p, nem 6rz6-

keli mindig a .billentyuzetet. Tudunk olyan

g6pr(5l. ami gy6ri hib6val kerult a forgalomba,

annak kijavft^sa 6ta viszont megbfzhat6.

Van aki ezt frja: ..Csak sz6nd6kosan lehet el-

rontani
!"

8. kin : billentyOzet 4,7

^ Kulonosebb meglepet6sre

nem sz6mfthattunk, hiszen

yy^^^^^ azonos a i6l ismert C 64-es

fl--^^ b'.llentyuzettel. Uj szolg6l-

tat6sok: van reset gomb. a

kurzormozgat6st mind a

n6gy ir^nyba kulon billen-

tyu vez6rli. 6s minden inkvi-

zftor kiemeli a funkci6billentyuket, amelyeket

a felhaszn^l6 tetsz6se szerint programozhat.

Ezek jelent<5sen meggyorsftj^k a program-

fr^st. Az oszt6lyzat tukrozi a j6 v6lem6nyt.

9. kin: dokument^ci6 3,4

^ Egyszer a Va!lat6 has^bjain

m6r lefrtuk a Commodore
jy ^^^M^ ceg egyik vezet6j6nek v6-

^r^^r Iem6ny6t. miszerint; ..Mi

k6rem g6pet gy6rtunk. 6s

nem dokument4ci6t!" Ak-
kor ez - a C 64-es siker6-

' nek csucs^n - magabizto-

san hangzott. ma ink^bb ontelten. A helyzet

m^sban nem sokat v6ltozott, a r6gi g6p-
konyvn6l egy fokkal jobb az uj. de inkvizf-

toraink ezzel is el6gedetlenek. Ami viszont

felt6tlen rosszabb6 teszi a helyzetet. hogy a

C 64-eshez kulon sokf6ie dokument^i6t. te-

fr6st lehetett szerezni! Ugyanez a C 16-osn5l

nehezebb. Az uj BASIC utasft6sok Iefr6sa

szukszavu. p6ld6k szinte alig vannak a

konyvben. a g6pi k6du programoz6sr6l. fi-

noms6gokr6l pedig egy6ltal^n nem besz6i.

Sajnos a magyar nyelvu g6pk6nyv huen ko-

veti az eredetit. m6g pontatlans6gban is.

SZAMlTASTECHNIKAl M E UE KL(T NOVEMBER



VRLLRIHSHNHK ERtDfltNyt
1933. OKrOBtH:

K 1 M O K
1 .KIN RR
2 .KIN PCRIFERIRK
3 .KIN KEPERNYOKEiTELES
4 .KIN HANG
5 .KIN KRZETTRS TRROLRS
6 .KIN OEPI KODU PROORWIOZRS
? .KIN MEOBIZHflTOSRG
8 .KIN BILLEHTVUZET
9 .KIN HOKLfMENTflCIO
10 .KIN EDITRLRS
11 .KIN R OEP PROGRRMNVELVE
12 .KIN TRNULHRTOSRG
13 .KIN EMBERKOZELSEG

^ I KIN S2UBJEKTIV VELEMENV
^ 2 KIN SSOFTVER ELLRTR3

4.6

5
3
2
3
5
4
5

4/3
2

4.3

3
4
3

4
3
4
5
5
5
4
*5

3

4.2

iti ^ 26

5 3
4 4

4/5 4/5
3/4 5
3 4

4/3 5
5 5

4/3 4
3 3
5 3

4/5 5
3 5
5 5
5 3
2 3/4

4.2 •4.5 4.2 4.0 4.7 4.4 4.0 3.9

RTL-RC3

4.4*
3.6
4.7
4.1
3.9
4.6
4.7
4.7
3.4
4.9
5.9
4.5
4.6
4.5
2.4

3

ZATONYI SANDOR:
- K^zhez ^116,

j6l tervezett
a billentyQzete

T6r6k TURUL:
- Annyira j6 a BASlCje,
hogy az m^r szerintem

.,nem is BASIC"

IFJ. GULYAS LASZL6:
- Ez a g^p szinte

magyar^zza mag^t.

DR. SZ^KELY JENO:
- Ide^lis tanul6g^p

- ami az ^tal^nos iskolMdl



10. kin: edit^libs 4,9
Igen j6 oszt^lyzat. amtt

egyik inkvizitorunk ugy in-

rdokolt. hogy egyesiti a

-y^— C 64-es es a Spectrum

/i mr^t ugyesebb funkci6it. Teljes

k6perny6s (full screen edi-

tor) javit^si Iehet6s6g van.

de ugyanakkor k6r6sre

(help funkci6) szintaktikai

vizsg^latot v^gez. 6s - ha pentosan nem is

adja meg a hiba hely^t, de legal^bb behat^-

rolja Uj funkci6k a DELETE (programsor-

torl6s) 6s a RENUMBER (programujra-

sz^moz^s). Egy v6lem6ny: ..Jobb csak akkor

leheine. ha dikt^lhatn^k neki!"

11. kin: a g6p programnyelve 5,0

Az oszt^lyzat kimagaslo.

-^mag^^rt beszel. Nagyon

^fejiett intelligens program-

nyelv. egyik inkvizitorunk

szerint ..olyan j6 BASIC,

hogy szinte m^r nem is az".

Uj grafikus funkci6k.

CIRCLE, LINE, struktur^it

utasit^sok: GETKEYS. DO-WHILE-UNTIL.

a m6r emiftett HELP - egysz6val el6dj6hez

k6pest sok sz6p ujit^st tartalmaz. Egyik

kem^nyebb szivu inkvizitorunk hozz^tette.

hogy sz6p a BASIC, de 1 985-ben m^r minden

BASIC kell. hogy tudja ezt. Nem vit^s. hogy

komolyabb m^retu (6s komolyabb ^ru) g6-

peken az emii'tett funkci6k szinte minden-

hol megvannak. de ezen az ^ron - m6g ma

IS ritkas^g. Hibak6nt emli'tett6k sokan. hogy

m6g mindig hi^nyzik a MERGE (program-

6sszef6sul6s) funkci6.

12. kin: tanulhat6silg 4,5

Ebben a k(nban azt szoktuk

oszt^lyozni. hogy a sz^m(t6-

rg6pet nem ismer6k sz^m^ra

//^TTK^ mennyire 6rthet6. egyszeru

/JL "^P^ a kezel6se. mennyire saj^-

tithat6 el kulonosebb el(5-

k6pzetts6g n6lkul a g6p
valamennyi funkci6ja. A ka-

pott oszt^lyzat nem rossz. 6s hogy nem ki-

v^l6, az tal^n itt is a dokument6ci6 sz6ml6-

j^ra irhat6. Fontos Iehet6s6g. amit egy ok-

tat^ssal foglakoz6 inkvizitorunk fogalmazott

meg: tbbb m6lys6gben tanulhat6. A Iehet6

s6gek t6red6k6vel is boldoguini lehet. tobb

f^rads^ggal a tud^shat^r a csilagos 6g. Es

ehhez m6g ennyit tett hozza: ..Es 6ppen ez6rt

ide^lis iskolai oktat6g6p." Tudv^n azi. hogy

6ppen erre a c6lra v^s^roljuk ez el6g meg-

nyugtat6.

13. kin: emberkdzels6g 4,6

Ebbe a nehezen korulhat^-

rrolhatb kinba azt prbb^ljuk

^Ital^ban belemagyar6zni,

// hoQV a g^P mennyire koveti

^k^r a felhaszn^l6j^t, programo-

z6j^t. mennyire egyszeruen

lehet egy-egy funkci6 v6g-

rehajt^s^ra r^bfrni. Az

egy6b kinokn^l lefrt ujdons^gok nyilv^n itt

IS komoly szerepet j^tszanak: a HELP, a

funkcibbillentyuk segitik a munk^t. fgy a ka-

pott oszt^lyzat igen j6. Valaki fgy fogalrria-

zott: ..J6 lenne besz6lget6partnernek is."

+1 kin: szubjektiv v6lem6ny 4,5

Ez az a kfn. ahol nem k6-

runk magyar^zatot soha-

sem inkvizftorainkt6l. egy-

szeruen a viszonyukat k6r-

dezzuk. Ugy tunik azon-

ban. hogy az el6z6 1 3 kin

alapj^n ezen m^r nines is

mit magyar^zni.

+ 2 kin: programeii^tottsig 2,4

igen rossz eredm6ny, egy

tizeddel rontja le az ossze-

sitett ^tlagoszt^lyzatot. Tuk-

rozi teh^t azt a helyzetet.

hogy - b^r a g6p m^r egy

eve a piacon van - m^ig

nem szuletett elegend6

. ^ program, programcsomag.

Ma. amikor m^r egy-egy uj g6p bemutat5s^-

HUBERT TIBOR:
- A c^g mintha

a f'momabb dolgokat
direkt nem kozdin*

a g^pkonyvben.

VASVARI JOZSEF:
- A BASIC osszegyOjti

a Spectrum a C 64
osszes j6tulajdons6gdt.

BOROCZ ISTVAN:
- A g^p k6szft6i

el^g sok tapasztalatot
szereztek

a C 64 hidnyoss^gaibbl.

BAUMANN GABOR.
^ Kazett^s t^rolAsa kdr

hogy nem kompatibilis semmivel,

n^ha m6g saj^t magdval sem

!

VIRAG GABOR:
- Nem t6rt6nt

m^g semmi olyan,

ami a biicalmamat
elvettc voina
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val egyid6ben kesz programok tomeg^t dobja
ki a c6g. ez igen meglep6. (.s enn^l a t6ma-
n^l inkvizi'toraink meglehet6sen ^rdekes vit^-

ba kezdtek. Az nyilv^nvaib volt, hogy ezt a

g^pet szinte mmdenki megszerette. k^pess^-
geit nagyra tartj^k - m^gis itt elhangzott az

a v^lem^ny, hogy a g6p tulajdonk^ppen a

nyugati piacon megbukott. Az Egyesult Al-

lamokban. Jap^nban gyakorlatilag ismeret-
len, Nyugal Eur6p^ban eladtak bel6le nem
keveset, de annyit m^gsem. hogy el6g el-

terjedt legyen. hogy a nagy szoftvergy^rt6
c^gek ^rdemesnek tarts^k a programok k^szf-

t6s6t. Ez pedig buk^s' - mondta az egyik,

a kulfoldi piacot jdil ismer6 inkvizitorunk.

A t^nyekkel m^sok sem nagyon tudtak vit^-

ba sz^llni. m^gis hosszan id(5ztunk anri^l,

hogy vajon ez \d6 k^rd6se-e. befuthat-e m6g
ez a gep. szabad-e rnult id(5ben emifteni a

SZAMiTASTKHNIKAl M E U E N IE T N 0 VE M B E R

..buk^st"? Egy^ltal^n. hogyan lehets^ges.

hogy egy ilyen \6 k^pess^gu geppel kapcso-
latban egy^ltal^n felmerulhet ez a foga-

lom ?

Megegyez6sre nem jutottunk. van aki m6g
bizik a C 16-0$ j6v6j6ben. van. aki m^r nem.
De az okokat elemezve egy elfogadhato ma-
gyar^zatot tai^ltunk: a gep tervez6i rosszul

m6rt6k fel a piaci Iehet6s6geket. Letrehoz-

tak egy kis mem6riaval rendelkez6. de mtel-

ligens g6pet. Ahhoz azonban tul kicsi. hogy
igaz^n sz6p j^t^kprogramok vagy komolyabb
adatfeldolgoz6 programok futhassanak rajta.

6s kozben a komolyabb g^pek ^ra iS annyit

csokkent. hogy ma m^r nem jelent gondot
egy tisztess^gesebb m^retu g^p v^s^rl^sa.

A kezdeti j^t6k6rulet is al^bbhagyott. ma
m^r csak kifinomult. sokat tud6 j^t^kprogra-

mok ddhat6k el, ami azonban 1 6 k mem6ri^ba

nem fer el. V6gul. az a Iehets6ges v^s^rl6r6teg,

amely csak jatekra venne g^pet. m^r meg-
y^s^rolta a Spectrumot vagy a C 64-est.

Ugy tOnik teh^t. hogy a C 1 6-os piaci siker-

telensegenek ezek lehetnek az okai. M^gis
neh^z elhinni. hogy egy ilyen \6 k6pess6gu

g6p semmire sem alkalmas' Nem is igaz..

Inkvizi'toraink egyhangulag ugy fogalmaz-
tak. hogy ide^lis iskolai tanul6 sz^mit6g6p.
Ha az ^ra is annyi lesz. amennyit rebesget-

nek. bkkor m6g elfogadhat6 is. Ha net^n

m6g azt is el lehet erni. hogy itthon szerelj^k

ossze a g^peket. akkor gy^rt^st kultur^t is

tanulhatunk. Ha lesz megfelel6 szervizh^l6-

zat, akkor sok baj se lesz a gepekkel. Ha
pedig elegend(5 kerul az orsz^gba. akkor

el6bb-ut6bb programok is szuletnek majd.
Ha .. - akkor a C 16-os a magyarorsz^gi
sz6mft6g6pes kultura meghat^roz6ja lehet.

O
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HELP magyarul annyit tesz

segitseg. Intelligensebb

mtkrosz4mft6gdpeken,

mint p^ld^ul a C 16 van is

ilyen feliratu gomb, amely

va/amilyen segits6get nyujt

a programozdnak p^id^ul

a hibakeresdsben. Help ci-

met adtuk az itt kozolt kis

programnak is, mart a C 16

konnyebb megismer^s^hez

kfv^n segits^get nyujtani.

A yallat6 dssze/dvetelen

ugyanis tobbszor folmerult,

hogy a C 16 intelligensebb

BASIC'/^nek lehetds^geit

neh^zkes megismerni. mert

a C 64-hez, Spectrumhoz

vagy m^s r^gebbi mikro-

szSmit6g6phez szokott fel-

haszn^ldk nagyon kev4s se-

gits^get kapnak a g6p-

kdnyvbdl a sz^mukra isme-

retlen utasit^sok hasznil-

hatosig^ra. Nos ez a kis

„demo" program szeml6l'

teti n^hiny utasit^s alkal-

maz^sSt, a hasznilati ut-

mutatdban kozolt pSId^k

modosltisSval.

FoMtleniil 6rdemes a prog-

ramot szines k6perny6n ki-

prdbilni, mert fekete-fe-

h^rben bizonyos Sbr^k

szinte elvesznek. A REM-
ekbe irt megjegyz^sek t6j6'

koztatist nyujtanak a mis
g6peket ismerdknek az uta-

sitisok szerepirSI. DEI C 76

4s C 116 g6pekbe belrva a

programot, a REM-ek egy

r4sz4t musz4j kihagyni,

mert egy6bk4nt a g6p OUT
OF MEMORY hibafeMst

ad, ugyanis tul hosszu a

program I

I REM 10 E8 19 ^OflBfm (8HIFT^H0l>iE/CLEAR > <COKmOL^l FEKETE)

e REM ft LISTftZftS LftSSITHftTO ft COfTODORE OOhBBAL
10 PRINT";jK:ie/Cl 16 BEMUTftTO* iPRINTipRINT-Hft ftLL ft PROORftM^ NYDM) LE ft T BETUT

I

II OETXEYft*
IS PRlhTT-iJiSZ INBKftLft BEMUTftTO " i PR IKTi PR IhTT "SZELES VftOY KE8KENY CSIKOKftT ftKftRBZ?*

18 PRIhrr-S/K/T-J iOE7KEYft«iKM-ll IFftS- "S "THENKM-S
ee iFft«-*T"THEiseoo
30 PRINTiCOLOR4,7lREM KERET 8Z ir« KEK
40 F0RI-1T016
30 FORK-ITOKM
60 F0RJ-0T07
70 C0L0R1,I,J IREM BETU 8Z IhC I, VILftGOSSftOft J

80 PRINT"a B-liREM <CTRL^RV8 0N> <5 D8 SPftCE ) <C7RL*RV8 OFF)

80 rCXTJ,K,l I REM VEOUL ft BETU 8Z IhC VlLftOOS Z0U3

83 0E7KEYft«i00T013
800 8CNCLRiC0L0R0,8iC0L0Rl , 1 IREM SftROft ftLftPON FEKETE BETUK
e03 PRINT-J t MOZOftTftSft CURSORRftL " » REM GRAPH ICO-NftL ft CHftRO , . . . hCM TOROL

810 M-13iN-7iB»-'f IGOTO270
880 GETKEYftSi IFft«-"T-THEN3O0iREM T LENYOMftSft UTftN ft CHftRO/... TOROL

830 IFft»--D"THENCHAR0,M^N,B»i lFNTHENN-N-1 I REM CUR80R FEL

840 IFft»-"B"TVIENCHftR0,M,N,B»i IFM<39THENM-M^l IREM CURSOR JOBBRft

830 IFft«--B-THEfsCHftRO,M.N^B«i 1FN<84THEWN*1 IREM CUR80R LE

860 IFft»-"B-T>IENCHftRO,M,N,B«i IFWTHENW-M-li REM CURSOR BftLRft

870 CHftRl ,M,N.B*iREM SZOVEG RftJZOLftSft M-EDIK SOR N-EDIK POZICIOTOL

880 G0TO88O
300 IF F-OTHEh^-l lORftPHlCliGOTOeOOiREM NftGYFELBONTftSU ORftFIKft BE, CHftRO TOROL

310 GRftPHICl , I «REM FINOM ORftF IKftKEPERNYO TORLES

380 ft- 15

330 FORL-ITOS
340 BOX 1 , 100,30,880, 130, <L-1 )«20, I I REM TEGLftLAP 8ZINEZE8E, FORGftTftSft

343 COLOR 1,L IREM BETU SZ IN VftLTftSft.Hft EZT ft SORT TOROLJUK , JOBB LE8Z ft KEP

350 NEXTL
360 GETKEYft^
400 DO IREM EGY LEHETSEGES C IKLUSSZERVEZES
4 10 GRftPHIC8, I IREM FINOM GRftF I KftSZOVEG
413 C0L0R0,6iC0L0Rl , I IREM ZOLD ftLftPON FEKETE BETUK

480 INPUT"»HftNY OLOftLU SOKSZOGET ftKftRSZ " ; ft

430 CIRCLE 1 , 160,80,40,40, ,, ,360/ft I REM HUR80KSZOO RftJZOLftSft

440 IhPUT'MEQ? I/N"lC»
430 LOOPUNTILC«-"N" IREM Hft hEM ftZ N GOt<«OT NYOMTUK LE , VISSZft ft OO-HOZ <400>

300 GRftPHICe, 1 ICOLORO, 13, 7ICOLOR1 , 1 iSCNCLRiCIRCLEl ,80,80,48 iREM KOR

310 GETKEYft^iClRCLEl ,88,80,40,43 iREM ELLIPSZIS
515 INPUT-TETSZ IK-IC«IREM EZ IS CSftK VftRftKOZftSf

580 CIRCLEl ,80,110,40,45,83,117iREM KORIV
530 GETKEYft*iCIRCLEl,160,100,80,80,,,80iREM ELFORGftTOTT ELLIPSZIS

540 GETKEYftSiPftlNTl , ISO, 100 iREM TftRTOMftNY BEFESTESE

550 GETKEYft«iC0L0R0,15,0iC0L0Rl,liCIRCLEl,180,100,80,20,,,38lREM ELLIP8Z IS

560 GETKEYft*: COLOR 1 ,8 ,7 i F0RL-0T035
570 CIRCLEl , 160, 100,90,20, , ,L

580 CIRCLEO, 160, 100,90,80, , ,L I NEXT I REM TORLES
GETKEYft* I GRftPH I CO i REM V I SSZftKftPCSOLftS

COLOR 1,11 COLORO ,8 i REM NOMftL UZEMMOORft
900
910

REftOY.
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Tisztett B/T-LETf
Egyik r^gebbi szamukban olvastam HegedQs Gyozo k^rd^sdt:
..Megoldhato-e a billentyuzet leolvasSsa ZX81 g^pen
INKEY$ nelkul?" Erre az Onok v^lasza : ..BASIC-bdl nem ".

Pedig megoldhato. A kovetkezo tablazat alapj^n konnyu-
szerrel /eolvashatd a billentyuzet.

247 247 247 239 247 239 239 239 \ 239
251 247 239 223 223 239 247 251 \ 253

251 251 251 251 223 223 223 223 223
251 247 239 223 223 239 247 251 253

253 253 253 253 191 191 191 191 191

251 247 239 223 223 239 247 251 253

255 254 254 254 254 127 127 127 127
254 251 247 239 223 223 239 247 251

A n^gyzetek feletti Jel: billentyu

A n6gyzetben levo felsd szdm: PEEK 16421
A n^gyzetben Iev6 also sz^m: PEEK 16422
PI. a 10 IFINKEY$ = "P" THEN GOTO 10 sor
helyettesitheto a 10 IF PEEK 16421 = 223 AND PEEK 16422 =

253 THEN GOTO 10 sorral

La/OS Sandor, Miskolc, Katowice u. 49.

Koszonjuk. T6ved6sunket elismer/uk.

K^rd^sunk: Igy egyszerubb?

Tisztelt BIT-LET Szerkesztoseg

!

Van egy EDITOR/ASSEMBLER forditoprogramom ZX Spect-
rum-ra. de nem tudom rendesen haszn^lni, mert sehogy sem
jdvdk ra, hogyan lehet egy kimentett programot visszatdlteni.

igy ha egy programban valtoztatni szeretn^k. eldlrdi be kell

g^pelnem az egeszet. A program neve: EDITAS 16. Kerem, ir-

j^k le a betdlt^si mddot.
Elore is kdszdndm: Pdcsi Richard 2660 Balassagyarmat,
R^koczi ut 44.

Az EDITOR/ASSEMBLER-rel programokat kimenteni a kovet-
kezokeppen lehet:

Forr^sszoveg : SAVE "Nev 'TEXT
Nev: max. 10 karakter. A z^ro id6z6jel a T kozott semmi
sem lehet.

Targykdd: SAVE "Nev" CODE
N6v : max. 1 0 karakter. CODE-t betunk6nt kell beirni. A C betQ-
nek rogton a z^ro idezdjel ut^n kell kovetkeznie.
EllenSrzes: (mindk6t esetben) VERIFY "Nev"
Ha nem adunk nevet (

" "). a kazett^n kovetkezo egyseget
hasonlitja ossze.
Beoivasas: (csak forrdsszoveg)
LOAD (J billentyu) "Nev" N eseten a korabbi szoveg es szim-
boiumt^bla torlodik. N elhagyhatd.
LOAD "Nev" C esetdn csak a szovegteruletet torli.

Tdrgykodot csak BASIC-bol lehet visszatdlteni.

K^rem, ha tudnak valamilyen feNiiagositast adni, hogy az
Editor- 16 ASSEMBLER fordltd programmal (Spectrum)
megirt programot hogyan, milyen cimrdl lehet elinditani.

Ugyanis ezidiiig eredmdnyteleniil prdbdikoztam, mert:
- NEW parancsot hajt v6gre, alapba all,

- felakad a program, minden billentyu hatastalan lesz (csak
RESET'tel t4r magahoz a g4p)
- visszat^r az ASSEMBLER programra
- 4rtelmetlen mddon viselkedik stb. ...

Hiaba haszn6lom az ORG-ot.
Szivesen venn4m, ha 6rthet6bben (kdzdrthetden) irn^nak
a g6pi kddu programozasrdl.
Keresek interface nyifitshoz csatlakozd NVAK csatlakozdt
(1110 inch osztasut).

Perneky Sender, Budapest IX., Timdt u. 1. 1097

SZAMiTASKCNNIKII MEUCKUT NOVEMBER

Tisztelt Perneky S^ndor! Az On dital leirt jelens^gre a kovet-

kezoket tudjuk v^laszolni: Az ASSEMBLER ^Itai generdit
t^rgykod az Object Bufferbe keruL melynek cime dltal^ban

5DCEH az ORG-ban megadott ^rt^ktol fuggetlenul. Innen

a t^rgykod kimentheto szalagra. Az Object Buffer cimet a

# szimbdium adja meg, melyet az ASSEMBLER deflnidl.

Ha a programot ORG #-tel forditjuk, az Object Bufferben
keletkezd kod a Bufferbeli cimeknek megfeleloen keriil le-

fordi't^sra, es igy ott kozvetleniil futtathato. B^rmilyen m4s
ORG ertek olyan targykbdot eredm6nyez, amely m^s cimen
futtathato csak. Ez a program szalagra mentes^vel 6s vissza-

toltesevel erheto el.

A gepi kodrol ugy gondoljuk erthetoen irt Szekely Jend, de
erthetosegehez az elejetol kell kezdeni ! Segitseget jelenthet

majd Onnek is. ha a SZUPER BIT-LET-ben a teljes sorozatot
megjelentetjiik, s remelhetoleg hibatlanul!

Hibaigazitas:
Mult havi szamunk CI6-CI6-CI6-CI6 cimu osszealHt^saban
az Erdos Zoltan altal kiildott t^bl^zat bevezetoje hib^san
jelent meg. A tabldzatban a C 16 vezerloiramkoireinek regisz-

tereit olvashatt^k.

Tisztelt Szerkesztoseg/
Vagyakozva gydnydrkddtem az OTLET 162. szamiban bemuta-
tott COMAL grafika ^br^iban. Gondolom, hogy Spectrum
tulajdonos tarsaim is hasonldan 6reztek. Ezdrt elk^szitettem

a kdzdit abrakat rajzold Spectrum programot, ami megfeleld
induld drt4kek adasa eseten tovabbi meglepet6seket tartogat.

Entz B6la, 1 125 Budapest, Szamdca u. 3.

Tisztelt Entz Bela

!

A kbzbit COMAL-anyagnak a jelentosege joval tulmegy azon,

hogy egy-egy abrat elkeszitsunk. (Ehhez hasonio ^brak eld*

alHtasarol BASIC-ben m^r irtunk. Valoszinu. hogy egy keves
geometriai alapismerettel mar ki-ki sajat magdnak elkeszithet

egy-egy ilyen abrat. A bekiildbtt programot ezert nem kbzbl-

jiik.)

Az igazi jelent6s6ge: egy erbsen grafika-orient^lt nyelv

l^tezese. Persze nyilvan a Spectrum-tulajdonosok is nagyon
szivesen vennenek egy ilyet.

f lev^l egyik szerzonkhdz;

I

Kedves Kisp^l Istv^n /

N^hany nappal ezelott kellemetlen meglepet^st szerzett
nekem. Megvettem a Mikrosz^mitdg6p Magazin legfrissebb
szamit, kinyitottam 6s belendztem a tartalomjegyz^kbe.
Litom, hogy a 6. oldalon I6v6 egyik anyag cime ez: „ikezetes
betuk nyomtatisa a HT-n". Ejnye mondok magamban, 6ppen
most kdzdltiink a BIT-LET-ben is egy ugyanilyen cimQ anyagot,
de hit kicsi a vil^g, ugy Idtszik 6ppen most jutott mind a k6t
szerkesztds6g egy ilyen t^m^ju anyaghoz. Sebaj gondoltam
legal^bb dsszehasonlithatja az olvasd ugyanannak a prob16m
nak k6tf6le megoldSs^t. Odalapozok h6t, hogy megn^zzem
hogyan oldottik meg ezt a probl6miit misok, l6tom 6m, hogy
a cikk szerzdje Kispal IstvSn. Ejnye mondok, de ismerds ez
a n6v. Beleolvasok a szdvegbe, ejnye mondok, de ismerds ez
a szdveg. Szaladok haza, eldveszem a BIT-LET oktdberi
sz6m6t, kinyitom a Sorvezetdn6l - megn6zem az ^kezetes

I

betuk nyomtat6sa HT-n cimO anyag szerzdj6nek nev6t, h6t
I
bizony az is Kisp6l /stv6n. Olvasom a szdveget, n6zem a kdzdit
programot, h6t bizony beturdi betOre azonos. Bekdvetkezett
amitdl r6gdta tartottam, valaki kiprdb6lta, hogy el lehet-e
adni ugyanazt az anyagot k6t helyre. El lehet. Elvi akad6lya
ugyan van, gyakorlati nines. Kuldndsen ha valaki - mint Kisp6l
Istv6n - levdiben m6g kdzli is, hogy a k6t lap kdziil nekiink
sz6nja az anyagot, de m4gis eljuttatja a m6sik szerkesztds6gbe
is. (Elk6pzelhetd. hogy a masik szerkesztoseg is rendelkezik
ilyen levdidokumentummal P)

Kedves Kisp6l Istv6nl
Mi a magunk r6sz6rdl mindent megteszunk az olvasdink,
plane meg szerzdink kedv66rt. Hogy a tovabbiakban ne
okozzon Onnek gondot, hogy melyik szerkesztds6gnek adja
anyagot, ezuton k^rjiik, hogy nagy ivben sziveskedj6k elkeruini
a jdvdben hazunk t6j6kat, a fdnnmaradd iddt ink6bb szives-
kedjen az etika cimO targy tanulm6nyoz6sara forditani.

Udvdzlettel : Angyalosi Liszld
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A CSOKONAI MOVELODESI HAZBAN

- Budapest XV., Eotvos u. 64-66.

Megkdzelitese: repul6g6ppel, biciklivel, tenger-^
iar6 hai6val a Vigad6 t6ri haj6allomasr6l. valamint

a foldalatt, Mexik6i uti veg^llonn^s^r6l a 25-6s, vagy a Bosnyak t6rr6l a 70-es auto-

busszal. Aut6parkol^s a szomszedos Arany Janos es Redda Barmen utcaban.

AitAnvitas- mindket nao reqqel 9-kor. KapuzarSs: este /-kor.

Bel6p6: DlA^OKNArK^^^^^

PROGRAM CSERE-BERE - SZOFTVER-BORZE

A Csere-bere teremben 30 gephelyet biztositunk. Minden gephelyhez adjuk a tev6t 6s

a csa'^IkozfsMeS'get. A^gi^pe/ki-k, hozza mag^val. A g^phelyeket 30 Ft/ora berlet,

diiert lehet b6reln . A berelt helyen az tortenik emit a berlo akar!

A Szoftver-borze teremben nyolc gephely berelhetfi 60 Ft/6ra berlet, dijert^

Helvfoflla&s elozetesen is, november 28-t6l december 1 8-ig munkanapokon naponta 9-9

6r! 6 ? 69o495 5s es a 892-240-es telefonon. A lefoglalt gephelyet harom napig tart-

fuk^Ezalaft bfkeirLetn? a berlet. dijat posta, utalvanyon, vagy szemelyesen a Muvd^

Hizban A befizet6si postacim Remenyik Kalmin - Csokonai MOvelod^si H&z

Budapest XV., Eotvos u. 64-66.

ViLEMiNY:

A Droaramcserebere akkor 6ri el a celjat, ha a helyszinen megismerkedok kes6bb lakaso-

koK WubTban bsLejonnek es hosszu 6rakat toltve egyutt a gep mellett val6ban meg-

ismerik egymas programtar^t.
^ ua.akk ArHo

Segits6get kinSlunk! Segits6get, hogy megtal^lj^k egymast azok, akiknek k6s6bb 6rde-

mes tal^lkozni

!

FiNYUJSAG • ROPCiDULA • HANGOS REKLAM
REKLAM EXKLUZiV

FfinyuisSg: 10 forint^rt v^llaljuk, hogy az On ^Ital megadott szoveget k6t 6r^n beiul

5-10 alkaiommal sugarozzuk!

RoDcSdula- On meqadia a szoveget, mi a kivant p6ldanysz^mban kinyomtatva egy Oran

be°01 ftad Sk OnnTk! A/4-es laponk^nt 1 fonntert. A terjeszt6s az On gondja, de segit-

seget tfilunk IS kaphat!

Hanaos rekldm* az On altal megadott szoveget kellemes hangu bemond6ink egy Oran
"

101^5-10 SmmaV ko^^^^^^ a Muvel6d6si Haz hangosit^si rendszer6ben. Mindezt

egy tizesert!
,

Reklam exkluzlv: sajat extra otieteit megkonzult^lja velunk. s nn. segitunk a f^egval6s.t^s-

ban Rendelhet peldaul szendvicsembereket, rikkancsokat. megvas^ro hatja a belepo.egy

h^toldal^t vagy amit akar! Arak megegyezes szerint!

Ugy gondoljuk. hogy ezek a reklameszkozok Iehet6ve teszik ^ajd- hogy a cserebere 6^
egymlsra tal^ljanak" kozreadj^k csereaj^nlataikat. cimuket. ^elejon^z^mu

el6re is Iehets6ges a fent megadott telefonsz^mokon Rem6nyik K^lm^nnal.

bemutatOk
Hogyan rajzol a Macintosh^ Hogyan beszel a HOMELAB? MIT TUD A HT Micolorral?

TOMBOLA - Nagy nyeremenyekkell

SZAKTANACSADAS kul6nboz6 Q^pekhez ert6 szakemberek r6sz^^^^^

BIT-LET KARACSONY AZ OTLET-BIT-LET SZERKESZTOSEGE ES A CSOKONAI

MUVELOoeSI HAZ RENDEZesEBEN

AZ ECONORG SZAMITASTECHNIKAI KOZO^S VALLAL^^^ SZO-

VETKEZET ES A NOVOTRADE RT. veONOKSEGEVEL!

SZlMiTiSTf CHNIKII M t UUin NOVIMBtR



Aiig mult egy eve, hogy lapunkban frtunk a MICOLOR 01 S
keszul^kroL meiyre tal^n eml^keznek oivas6ink. Az az iskola-

sz^mit6g6p felbont^s^t novelte meg, illetve a HT k^p^t
sziness^ alakitotta. Mig a MICOLOR 01 a sz^mit6g^p hardver
hi^nyoss^gait pdtolta, addig a jelen ir^sunk t^rgya az UNI-
COM P02 a sz^mitog^p es a kornyezet kapcsolata ter^n nyujt
uj t^vlatokat.
Hogy miert irtunk az UNICOMP02-rdl, azt tobb t^nyezo is al^-

t^masztja. Elsosorban az^rt mert koz^piskol^ban k^szult,
tanul6k fejleszt^senek az eredm^nye, es olyan, eddig csak
kiv^nt funkci6kat val6sit meg, melyek a sz^mftog^p iskolai

alkalmaz^s^t hihetetlen m^rt^kben noveli. M^sodsorban
az^rt, mert az iskolasz^mit6g^pes program k^t ^ves tort^nete
sordn, napjainkban jelentkezo tendencia, hogy az iskolai sza-
mit6gepek programoz^sa m^r a legtobb tan^rnak ^s diSknak
nem okoz problem^t. Egyre tobb iskola keresi a szdmitbg^p
m^s, eddig az oktatSsban meg nem valositott felhaszn^l^s^t.
A miskoici Zaika M^t^ G^pipari Szakkoz^piskola alkoto kore,
elsok^nt ismerte fel, hogy a szdmitog^p tobb mint oktat^s-
technikai eszkoz, intelligenci^ja megnovelhetd ha kapcsolatba
hozz^k az iskolai m^ro es erzekelo egysegekkel. Az ^Italuk ki- ^
fejiesztett 6s k^szitett UNICOMP02 megoldja a kul6nf6le 2
meroeszkozok 6s a sz^mit6g6p kozotti kapcsolatteremt6s
problem6j6t. Segits6g6vel b^rmilyen villamos jelev szoig^ltat6
6rz6kel6 csatlakoztathatd a HT1 080Z iskolasz6mit6g6phez.
Az iskoiaban jartunkkor kivancsiak voltunk, hogy mi mindenre
hasznalj^k a berendez6st. Nos, szinte mindenre. A megfeleld
szakt6rgyakban vez6rl6sre, szab6lyoz6sra, fizikai m6r6sekre,
CNC maro- es eszterga szersz6mg6pek ir6nyit6s6ra.

- Pin. seb : .047122?;
.ltlag'.-eber><>'g : 1.92225 w/s

1 Sr;>llitott K wcnny. : .P603fi73 iaZ/h



Az UNICOMP02 szolg6ltat6sa

:

- 10 csatorn^s feszults6gm6r6s,
-1 csatorn^s ^ramm6r6s,
-1 csatorn^s ellen^ll^sm6r6s.

H^rom felhaszniiibi k^rtya Sli rendelkez6sre, melyek hasznila-

ta tov6bbi vez6rl6si 6s m6r6si feladatot vaI6sit meg

:

- 8 bites ki- es bemenet,
- A/D bemenet,
- D/A kimenet,
- fordulatsz^m-m6r6s,
- utm6res,
- hofokm^r^s.
- frekvenciam6r6s.

Lehetoseget nyujt 3 tov^bbi iskolasz6mit6g6p h^ldzatba

kapcsol^s^hoz is. Az emIUett m6r6seket be6pftettek a tan-

anyagba. illetve az UNICOMP02 muk6des6t is tanitj^k. Az

UNICOMP02 az iskolasz^mit6gep USER portj^hoz kapcsolo-

dik, ahol 8 bit kimenet 6s 8 bit bemenet, valamint 1 vez6rl6 jel

ig6nye van. A k6szul6k 10 csatorn^n tud 0-30 V-ig terjedo

egyenfeszults6get m6rni, egy csatorn^n 0-2,5 Amperig

^ramot. Tov^bbi egy csatorna ellen^llds m^resre alkalmas,

amely 0 ohm 6s 2 Mohm kozott 4 mer6shat6rban m6rhet6.

A k6szul6k haszn6lat6t megkonnyfti, hogy az elolapon kiyeze-

t6sre keriil az osszes bemenet, valamint a mukodeshez sziikse-

ges t^pfeszults6gek, ezeket a felhaszn6l6 m6s c6lokra is alkal-

mazhatja. A k6szul6k h6tlapj6n tal6lhat6: h6l6zati kapcsol6,

3 db felhaszn6l6i k6rtyacsatlakoz6 es a USER pont p6rhuza-

mos meghosszabbit^sara szolg6l6 csatlakozo. A berendezes

mOkbd^skozbeni allapot6r6l mindv6gig LED-ek es ket 7 szeg-

menses kijeizo ad felvil6gosit6st.

A keszul6k kepess6geit jol szeml6lteti a kdvetkez6kben ismer-

tet6sre keriilo ventill^tor jelleggorbe felv6tel6nek mbdja.

Az UNICOMP02-hoz kell kapcsoini a 2. k6pen I6that6 beren-

dez6st, mely biztositja a I6p6ssebess6g 6rz6kel6s6t, valamint

a m6r6si pontok helyenek pontes meghat6roz6s6t. A ventill6-

tor k6zel6ben I6that6 a fuv6ka, melyben egy precizibsan fel-

fiiggesztett piciny propeller 6rz6keli a l6g6ramot. Ennek for-

d^latsz6m6t ugy 6rz6keli, hogy egy f6nykaput mQkodtet 6s ezt

visszavezeti frekvenciam6r6sre, amit az UNICOMP 02 6rz6kel,

majd a megfelelo digitalis jelek form6j6ban a sz6mltdg6phez

kuldi feldolgoz6s 6s megjelenit6s c6lj6b6l. Az 6szlel6nek

a kulonbozS m6r6pontokra val6 mozgat6s6t, a k6pen I6that6

villamos motor vez6rl6seutj6n az UNICOMP02 v6gzi. A mero-

fej mozgat6s6t, az UNICOM P02 egy a fejhez erdsitett csusz6-

ellen6li6s 6rt6kei alapj6n v6gzi. Ellen6ll6sm6r6s alapj6n adja ki

a mozgatd motornak a I6ptet6shez szuks6ges vez6rl6 jeleket.

A m6rt 6rt6keket az iskolasz6mlt6g6pen futo kezeloprogram

dolgozza fel, elv6gezve a szuks6ges korrekcidkat 6s a m6r6s

diagramj6nak megjelenft6s6t. (Usd az illusztr6ci6t.)

A m6r6s sematikus rajza:

H 0 Ni T 0 R frekvencia

mere s

MT szaiwtogep

Kezelo program

UNICOMP 2

A/D ^lonverter

ERZEKeiO

2 Kep

USER
port

ellendUas motor

tntrii vezerlese

A 3. k6pen I6that6 a teljes rendszer elrendez6se.

Az 1. sz. k6p az UNICOMP02 belsd vil6g6t mutatja.

Az ismertetett k6szul6ket a Zaika M6t6 G6pipari Szakk6z6p-

iskola (Miskolc) megrendel68re elk6sziti. M/M/yf/ Mnos

A Szerkesztd megjegyz4se : a fenti anyag nam fizatett raklim I

Hason/6, iskolai kdzdss4gak iltal kdszltatt hasznos panf4n^k-

rdl szfvasan /runk BIT-LET a has^bjain. V6rjuk az aik^sziilt ba-

randazSsakrd/ kuldott basz^mo/dkat. Sajnos azonban a mag-

hfvisok kozuli vilogatis Jog^t szarkasztdsdgiink fdnntartfa.
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PRIMO NYERQ ERTEKELESE
Legut(f)bbi PRIM0-nyer6nkre valamivel kevesebb megold^s 6rkezett, mint az e(62<5re. Az els<5 feladatra 77. a m^sodikra 58. a harmadikra
44 megold^s 6rkezett, viszont csak 29 p^ly^z6nk volt, akik mindh^rom feladatra kuldtek be megold^st.
Legnehezebbnek a 2. feladat bizonyult. a 29 ..es6lyesb6l" csak 16-an oldott^k meg ezek kozul 1 p^ly^z6nak viszont a
a 3. feladatra bekuldott megold^sa rossz. igy 1 5 ember kozott kell a PRIMO-t kisorsolni. Kozuluk csak 9-nek az els6 feladatra adott
megold^sa tok^letes. a tobbiek6 kiss6 hi^nyos. A k6t csoport kozott nem volt azonban olyan 6les a hat^rvonal. nem voltak olyan nagy
kulonbs^gek. hogy a 6 p^ly6z6 kiz^r^s^t a sorsol^sb6l indokoltnak 6reztuk volna. fgy most kulonleges sorsol^st fogunk tartani!
Teh^t a kovetkezi5 9 p^ly^z6nknak a neve 2-2 c^dul^n fog szerepeini a ..kalapban" (teh^r nekik k^tszeres es6lyuk lesz a PRIMO elnyer6s4re):
Bereczkin^ Sz^kely Erzs6bet - P6cs. Bogn^r Zolt^n - Budapest. Drevenka Istv^n - Szeged. Koszper Vilmos - Budapest.
Kuzslicz Ferenc - T6tkoml6s. L6rinczy Zsigmond - Budapest, dr. Obern^n^ Berkes Anna - Kecskemet, Sz^cs^nvi Tibor - 0'kfav6s
Szold^n Pdter- Budapest.
A kovetkez6 6 p^ly^zbnk pedig 1-1 ..c6dul^val" vehet r6szt a sorsol^sban Kov^cs G^bor- V^c. Kov^cs Zolt^n - Budapest. Ny6ki P^ter-
Acs. Pet^k Tam^s - Szolnok. R6ka S^ndor - Tiszavasv^ri. S^gi Zolt^n - Csepreg.
A sorsol^st a BIT-LET kar^csonyon tartjuk meg 1985. december 22-4n 14 6rakor. A sorsol^sban 6rintetteknek bel^pfit kuldunk.

Kdrjiik iev^gni
6s a lev^lre felragasztani

!

Bekiild6si hatdrid6
december 31

.

P^ly^zatunk utols6 fordul6j^hoz 6rtunk. Az ut6bbi 6vekben egyre tobbet be-
sz^lnek un. ,,szak^rt6i rendszerekrSI". Hogy ezek pontosan micsod^k, arrdi
tal^n egy k^sdbbi szamunkban cikket fogunk megjelentetni. Most csak egy
rovid p^ida: tegyuk fel, hogy szuks^gunk van egy k5zetfelismer^st segitd
sz^mft6g6pes programra, mely k^rd^seket tesz fel nekiink a keziinkben tartott
k6zet szin^rol stb., ezen kivul kulonbozd egyszerObb kis^rletek elv^gz^s^re
buzdft (pi. torjiik kett^, csepegtessunk valamit stb.), s ezut^n bek6rdezi
a kfs^rlet eredm6ny6t. Persze lehet, hogy n6hany k^rd^sre nem tudunk v^la-
szolni, 6s hogy n6h6ny kis^rletet nem tudunk v6grehajtani. Ha m6r v^laszol-
tunk annyi k6rd6sre, hogy a g6p egy^rtelmOen meg tudja ^llapitani a kozet
mibenl6t6t, akkor kirrja, hogy micsoda, 6s nem k6rdez tov6bb. Ha a g6p m6r
minden k6rd6st feltett, 6s m6g mindig nem tudja egy6rtelmuen eldonteni,
hogy milyen kdzetrdi van sz6, akkor kifrja az osszes szambajoheto kozetet,
s azt, hogy ezeket mi kulonbozteti meg egym6st6l. PI. : Az eddigi v6laszok alap-
j6n Iehets6ges k5zetek: A, B, C.
Kul6nbs6gek:
,,Milyen a szineP'
A: pirosas sziirke
B : fekete
C : fekete

„Mt tort^nik, ha sdsavat csopogtetunk rit?"
A: semmi
B : semmi
C: szur6s szagu gaz fejiddlk

A megval6sit6sban nagyon fontos, hogy
1. A sz6mit6g6p nem tartalmazhatja az osszes kdzet adatait. Igy egyr6szt ha
mond egy kozetet nekiink, m6g nem biztos, hogy azt tartjuk a keziinkben,
m6sr6szt lehet, hogy a v6laszoknak egy kozet sem felel meg a g6p 6ltal ismer-
tek koziil. Ekkor kiirja, hogy mik hasonlitanak a legjobban r6, 6s ezek miben t6r-
nek el tdle.
2. A g6p hosszu, szoveges v6laszokat nehezen tud 6rt6kelni. (M6s szorend-
ben frjuk be, rossz helyeslr6s stb., stb.) Ez6rt a k6rd6sek nagy r6sz6t menii
jellegGre kell csindini, hogy a felhasznald a Iehets6ges v6laszokb6l gomb-
nyom6ssal tudjon v6lasztani.
Persze nem azt k6rjiik p6ly6z6inkt6l, hogy egy ilyen komoly szak6rtdi rendszert
csin6tjanak meg, hiszen ez sokkal hosszabb 6s nagyobb g6pet ig6nyld munka,
mint amit elv6rhatunk. De m6gis szeretn6nk, ha minden szakkor irna egy
„kicsike" szak6rt5i rendszer{ecsk6)t, pi. ak6r kozetfelismerSt is, ami viszont
csak 6 kiilonb6z5 kdzetet ismer, s mondjuk 4 k6rd6st tesz fel. Akik ilyet akarnak
Irni, azoknak javasoljuk Vendl:„A kdzetmeghat6roz6s m6dszertana" cImQ
k6nyv6t. Persze sokan ink6bb a k6mia, fizika, biol6gia stb. ut6n 6rdekldd-
nek joban, ezekben a t6m6kban is kitOnd szak6rtdi rendszereket lehet Irni,

s mi ezek leegyszerGsitett v6ltozat6t is elfogadjuk.
A feladat tehiit: irjunk nagyon leegyszerOsitett sxakSrtdirendsxert az iskola-
szSmltdg^pre I

A t6m6t minden csoport maga v^laszthatja meg, s azt is, hogy mennyire akarja
leegyszerQsiteni a feladatot. A I6nyeg, hogy minden csapat olyan feladatot
tQzzon ki maga el6, amelyet 1 h6nap alatt meg tud oldani, ugyanis csak j6l

mQkodd programokat 6rt6keliink.
Mindenkinek figyelm6be aj6nljuk a szeptemberi sz6munkban levd p6ly6zati
kilr6st, s azt, hogy enn6l a feladatn6l nagyon I6nyeges a dokument6ci6 (f6leg
a felhaszn6l6i dokument6ci6) j6 elk6szit6se.
A p6ly6zatokat a kovetkezd cimre kiildj6k:

Tudom6nyszervez6si 6s Informatikai Int6zet, 1111 Budapest, Egri J6zsef ut-
ca 1-9. „E" 6pijlet
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